
Ben jij een resultaatgerichte Project Manager met ervaring in het managen van complexe klinische cardiovasculaire 
geneesmiddelen en/of device trials? Is het omgaan met verschillende belanghebbenden voor jou een uitdaging en 
vind je het leuk om met een team tot betere prestaties te komen en meerwaarde voor klanten toe te voegen? Ben 
jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? 
 

Voor onze afdeling Project Management zoeken wij 
 

Project Manager in Clinical Trials  
Wat ga je doen?  
Als Project Manager binnen Cardialysis ben je verantwoordelijk voor het opzetten, begeleiden en realiseren van 
klinische studies. Werken conform studieprotocol, met de klant gemaakte afspraken en standard operating 
procedures (SOP’s) is vanzelfsprekend. Je bent in staat om het projectteam efficiënt te leiden, te motiveren, en 
uitstekende relaties te onderhouden met de opdrachtgever, interne project teamleden, sites en andere externe 
partijen (zoals product distributeurs, safety en endpoint commissies). Je bent verder verantwoordelijk voor de 
resourceplanning voor je project inclusief vendors en het managen van jouw project op het gebied van kwaliteit, 
tijdlijnen en budget. 
  
Wat vragen wij? 
De kandidaat die wij zoeken heeft in ieder geval: 
• Minimaal Bachelor degree in life sciences, bij voorkeur Masters degree. 
• 3 tot 5 jaar ervaring als Project Manager op het gebied van Clinical Research in drug en/ of device studies 

(meerdere regio’s en/ of wereldwijd). 
• Uitstekende kennis van en ervaring met toepassing van klinische studie wet- en regelgeving; met name Clinical 

Trial Directive/ Medical Device Regulation, Good Clinical Practice (ICH-GCP) EN ISO 14155. 
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigen. 
• Bij voorkeur ervaring met complexe onderhandelingen. Je bent in staat vanuit de klantwensen te denken en 

hierop te anticiperen. 
• Een resultaatgerichte instelling, een professional en teamspeler, die zichzelf en anderen uitdaagt om tot 

betere prestaties te komen. 
• Sterke leiderschapskwaliteiten en aantoonbare ervaring met het aansturen van teams in een 

matrixorganisatie. 
• Uitstekende kennis van de Nederlandse en de Engelse taal. 
• Ervaring met Investigator Sponsored studies is een pre. 
• Ervaring op gebied van cardiologische studies en/of in de farmaceutische sector.  
 
Wat bieden wij? 
Cardialysis is een dynamische organisatie met goede arbeidsvoorwaarden. Wij zitten midden in het levendige 
centrum van Rotterdam en zijn goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer.  Uiteraard werken we 
gedurende de Coronacrisis nog zoveel mogelijk thuis.  Cardialysis is een informele organisatie met een hands-on 
mentaliteit. Je komt te werken in een jong team met betrokken collega’s.. 
 

Wie zijn wij? 
Cardialysis is een Nederlandse Contract Research Organisatie, die toonaangevend is in het gebruik van nieuwe 
cardiologische technieken bij klinische studies. Naast Project Management leveren wij ook diensten op het gebied 
van Monitoring, Safety Reporting, Core Lab, Data Management en Biostatistics. Onze opdrachtgevers zijn onder 
andere de cardiologische device industrie, Cardiologische wetenschappelijke instituten en farmaceutische 
bedrijven. 
 

Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken jij je in het profiel? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Je 
kunt je motivatie met curriculum vitae per email sturen naar: hrm@cardialysis.nl. Wij zien je sollicitatie graag 
tegemoet! 
 

Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Corinde Staring (Manager Clinical Operations) of Anouk Stam 
(Manager HRM). Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 – 206 28 28 
 


